มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา สรีรวิทยากับเสื้ อผ้า
ภาควิชา คหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
คส331 สรีรวิทยากับเสื้อผ้ า
HS331 PHYSIOLOGY AND CLOTHING
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย – ปฏิบัติ 2(2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะด้ านเลือก
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ARR
ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ชว 352 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ภาคทฤษฏี ณ ห้ องปฏิบัติการ 19-1514 ชั้น 15 อาคาร 19 มศว ประสานมิตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
4 มกราคม 2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. อธิบายถึงความสาคัญของเสื้อผ้ าต่อความสบายและความปลอดภัยได้
2. อธิบายเรื่องกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาที่สมั พันธ์กบั ลักษณะและสมบัติของเสื้อผ้ าที่ให้
ความสบายและความปลอดภัยได้
3. อธิบายถึงสภาวะแวดล้ อมและกิจกรรมว่ามีความสาคัญต่อการใช้ เสื้อผ้ าให้ เกิดความสบายและ
ความปลอดภัยอย่างไร
4. อธิบายและหาค่าฉนวนความร้ อนของเสื้อผ้ าได้
5. อธิบายและเลือกชนิดเส้ นใย โครงสร้ างผ้ า และลักษณะเสื้อผ้ าที่ให้ ความสบาย ความปลอดภัย
ในสภาวะภูมิอากาศ และกิจกรรมต่างๆ ได้
6. อธิบายเรื่องการศึกษาเสื้อผ้ าทางวิทยาศาสตร์ได้
7. ออกแบบเสื้อผ้ าที่ให้ ความสบายในสภาพภูมิอากาศต่างๆ ของโลก พร้ อมทั้งระบุชนิดเส้ นใย
โครงสร้ างผ้ าที่ใช้ ทาเสื้อผ้ าที่ออกแบบได้
8. ออกแบบเสื้อผ้ าที่ให้ ความปลอดภัยต่อร่างกายในขณะปฏิบัติงานบางอาชีพ หรือทากิจกรรมที่
เสี่ยงอันตรายได้ พร้ อมทั้งระบุชนิดเส้ นใยโครงสร้ างผ้ า มาตรฐานควบคุมคุณภาพเสื้อผ้ านั้นๆ ได้
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
1. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2. เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ. 1)
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของมนุษย์ สภาวะแวดล้ อม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับความต้ องการ
ใช้ เสื้อผ้ า การศึกษาเสื้อผ้ าทางวิทยาศาสตร์ วัสดุส่งิ ทอ รูปแบบ และคุณสมบัติของเสื้อผ้ าที่ให้ ความสบาย
และความปลอดภัย

2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

การฝึ กปฎิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน

กรณีศึกษา

การเรียนโดยใช้
ปัญหาเป็ นฐาน

การศึกษาด้ วย
ตนเอง (SDL)

30

-

-

-

60
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
ด้านที่ 1
ด้านที่ 3
ทักษะ
ด้านที่ 2
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
คุณธรรมและ
ทักษะทาง
ความสัมพันธ์
ความรู ้
การสือ่ สารและการใช้
รายวิชา
จริยธรรม
ปั ญญา
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1
2
3
1 2 3 4
คส331              



 

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเฉพาะรายที่ต้องการ
ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สามารถนัดเวลาสาหรับขอคาปรึกษาได้ ทางโทรศัพท์ e-mail หรือนัดหมาย
โดยตรง

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
มีความรอบรู้ในกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของมนุษย์ สภาวะแวดล้ อม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
ความต้ องการใช้ เสื้อผ้ า การศึกษาเสื้อผ้ าทางวิทยาศาสตร์ วัสดุส่งิ ทอ รูปแบบ และคุณสมบัติของ
เสื้อผ้ าที่ให้ ความสบายและความปลอดภัย
2.2 วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย กิจกรรมการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง

2.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาคด้ วยข้ อสอบแบบปรนัยและอัตนัยทั้งการสอบ
ทฤษฎี และจากรายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
3.2 วิธกี ารสอน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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จากการทาการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
สอบข้ อเขียน (กลางภาคและปลายภาค) และจากรายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
5.1.1 ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ ปัญหาและ
นาเสนอข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
5.2 วิธกี ารสอน
5.2.1 จากการทาการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
5.3 วิธกี ารประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนิสิตในการสอบ และและจาก
รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
(วัน เดือน ปี )
1
13 ม.ค. 59
2
20 ม.ค. 59

3
27 ม.ค. 59

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชัว่ โมง
และสือ่ ทีใ่ ช้

ความสาคัญของเสื้อผ้ า
ต่อความสบายและ
ความปลอดภัย
โครงสร้ างร่างกาย;
parts, planes,
proportions,
Skeletons, joints,
skin, etc. ที่สมั พันธ์กบั
โครงสร้ างเสื้อผ้ า และ
ขนาดเสื้อผ้ า
พลังงานเมตาบอลิซึม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูส้ อน

2

บรรยาย

รศ. มณฑา โกเฮง

2

บรรยาย

รศ. มณฑา โกเฮง

2

บรรยาย

รศ. มณฑา โกเฮง
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4
3 ก.พ. 59

5
10 ก.พ. 59
6
17 ก.พ. 59

7
24 ก.พ. 59
8
2 มี.ค. 59
9
9 มี.ค. 59
10
16 มี.ค. 59
11
23 มี.ค. 59
12
30 มี.ค. 59
13
6 เม.ย. 59
14
13 เม.ย. 59

และการปรับอุณหภูมิ
ร่างกาย
Body heat balance &
how the body
responses to extreme
temperature
Moisture transmission
and clothing
สภาวะแวดล้ อมกับ
เสื้อผ้ าและการ
ออกแบบเสื้อผ้ าให้
เหมาะสมกับร่างกาย
และภูมิอากาศ
องค์ประกอบของ
เสื้อผ้ าที่ให้ ความสบาย
Thermal comfort and
clothing insulator
สอบกลางภาค

2

บรรยาย

รศ. มณฑา โกเฮง

2

บรรยาย

รศ. มณฑา โกเฮง

2

บรรยาย

รศ. มณฑา โกเฮง

2

บรรยาย

รศ. มณฑา โกเฮง

-

-

2

สอบกลางภาค

ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์

2

บรรยาย

รศ. มณฑา โกเฮง

2

บรรยาย

รศ. มณฑา โกเฮง

2

บรรยาย

รศ. มณฑา โกเฮง

2

บรรยาย

รศ. มณฑา โกเฮง

วันสงกรานต์

-

-

Protective clothing 2

2

บรรยาย

Assignment report 1

2

Assignment report 2

2

ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

2

สอบปลายภาค

Sensory perception
and textile comfort
perception
การศึกษาด้ าน
วิทยาศาสตร์เสื้อผ้ า
Protective clothing 1
วันจักรี

รศ. มณฑา โกเฮง

15
20 เม.ย. 59
16
27 เม.ย. 59
17
4 พ.ค. 59
18
11 พ.ค. 59

สอบปลายภาค

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู ้
วิธีการประเมิน

ภาค
บรรยาย

ความรู้ ทักษะปัญญา
ความรู้ ทักษะปัญญา

การสอบกลางภาคและปลายภาค
การรายงานการศึกษาค้ นคว่ด้วย
ตนเอง

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
75%
25%

เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด
A = 80 คะแนนขึ้นไป
B+ = 75-79.9 คะแนน
B = 70-74.9 คะแนน
C+ = 65-69.9 คะแนน
C = 60-64.9 คะแนน
D+ = 55-59.9 คะแนน
D = 50-54.9 คะแนน
F = ต่ากว่า 50 คะแนน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
-ไม่มี2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. มณฑา โกเฮง เอกสารคาสอนวิชา คส 331 สรีรวิทยากับเสื้อผ้ า. กรุงเทพฯ: ภาควิชา คหกรรม
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อัดสาเนา. 2544
2. Fourt, Lyman and Norman, R.S. Hollies. Clothing Comfort and Function. New York:
Marcel Dekker, Inc., 1970
3. Horn, Marelyne J. The Second Skin. Boston: Little Brown and Co., 1986
4. เอกสารวิชาการและวารสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
5. websites such as: http://www.navy-nex.com
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 ให้ นิสติ ประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค.003)
 ให้ นิสติ ประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้ อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ (ปค.004)
 ให้ นิสติ ประเมินตนเองในการเรียนโดยแบบประเมินที่ผ้ ูสอนสร้ างขึ้น
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
 ผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน
 ผลการสอบการเรียนรู้ของนิสติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 การสังเกตการณ์การเรียนของนิสติ ในห้ องเรียนและห้ องปฏิบัติการ
3. การปรับปรุงการสอน
คณะและภาควิชามีการกาหนดระบบ กลไกและวิธกี ารปรับปรุงการสอน โดย
 คณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริมให้ คณาจารย์เข้ าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนที่จัดโดยคณะและมหาวิทยาลัย และ/หรือหน่วยงานภายนอก
 มีการนาผลการประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชามาพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงวิธกี ารสอน
และการเรียนรู้ของนิสติ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรม
ศาสตร์
 แต่ละรายวิชารายงานผลและแนวทางการปรับปรุงใน มคอ.5
 แต่ละรายวิชามีการปรับปรุงการเรียนการสอนผ่าน มคอ.3 ในปี การศึกษาถัดไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กระบวนการที่ใช้ ในการทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ดังนี้
 มีการทวนสอบจากคะแนนสอบและการประเมินตนเองของนิสติ เพื่อดูความสอดคล้ องและ
แนวโน้ มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
มีการปรับปรุงรายวิชาโดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
 ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการนาผลการประเมินการสอนมาพิจารณาปรับปรุงแนวทางการสอนใน
ภาคการศึกษาต่อไป
 มีการทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทุกปี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 7

มคอ. 3

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 8

